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Abstrak 

Perencanaan keuangan keluarga merupakan suatu keahlian untuk merencanakan dan mengatur 

keuangan keluarga sehingga menjadi jelas pembagian kebutuhan keluarga yang terdiri dari 

kebutuhan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan keuangan yang 

baik akan berdampak pada mudahnya melakukan control terhadap pengeluaran keluarga juga 

alokasi dana yang telah dianggarkan. Tujuan kegiatan pegabdian ini adalah untuk memberikan 

pemahaman dan ketrampilan kepada peserta, yaitu tentang pentingnya merencanakan dan 

membuat perencanaan keuangan keluarga dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. 

Hasil dari kegiatan ini, perserta dapat memahami arti penting perencanaan keluarga, 

bagaimana cara merencanakan dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Peserta 

mampu membuat perencanaan keuangan sederhana, sekaligus dapat memperkirakan program-

program yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga sehingga 

kesejahteraan keluarga semakin lama semakin baik. 

 

Kata kunci: perencanaan keuangan, keluarga pra sejahtera, pendapatan  

 

 

PENDAHULUAN 

Wilayah Desa Tumpang merupakan desa yang sangat subur dan merupakan salah satu 

desa penghasil sayur dan buahdi Kabupaten Malang. Wilayah ini juga merupakan daerah transit 

wisata gunung Bromo dan Semeru serta memiliki beberapa objek wisata. Mayoritas penduduk 

di Desa Tumpang ini mata pencahariannya adalah tani. Dengan kondisi alam yang subur 

ternyata kesejahteraaan keluarga rata-rata masih rendah. Penghasilan yang mereka peroleh rata-

rata belum bisa memenuhi kesejahteraan hidup keluarga.  

Salah satu penyebab rendahnya kesejahteraan ekonomi keluarga di desa ini adalah 

belum adanya kemampuan merencanakan dan mengatur keuangan. Penghasilan keluarga yang 

bersumber dari mata pencaharian sebagai petani yang sifatnya musiman, serta kebutuhan 

keluarga yang semakin besar, seringkali menimbulkan permasalahan,lebih kecilnya pendapatan 

yang diterima jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan keluarga. 

Keuangan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga atau 

keluarga. Keuangan adalah salah satu hal yang menentukan bahagia atau tidaknya sebuah 

keluarga, meskipun ada hal lain yang juga berpengaruh pada kondisi stabilitas rumah tangga. 

Pengaturan keuangan yang baik dapat menciptakan keharmonisan keluarga.dan sebaliknya, 
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keuangan yang tidak dimanage dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah dalam sebuah 

keluarga (Managing finance, 2013). 

Perencanaan adalah hal pertama yang harus dilakukan dalam mengatur keuangan 

keluarga. Perencanaan keuangan dalam keluarga sangat dibutuhkan guna mengukur kesehatan 

keuangan dengan membandingkan jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran, yang dimulai 

dari melakukan evaluasi kesehatan keuangan, menentukan tujuan keuangan, mempersiapkan 

aksi keuangan, menerapkan rencana keuangan dan melakukan evaluasi terhadap rencana 

keuangan tersebut. Dengan perencanaan yang baik diharapkan dapat mempermudah dalam 

mengatur keuangan keluarga yang akhirnya kesejahteraan keluarga meningkat. 

 Perencanaan keuangan keluarga secara detail merupakan suatu keahlian untuk 

merencanakan dan mengatur keuangan keluarga sehingga menjadi jelas pos-pos pembagian 

kebutuhan keluarga yang dapat direncanakan dan dipenuhi baik untuk kebutuhan saat ini, 

kebutuhan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pendapatan keluarga 

direncanakan dan diatur sesuai pembagian atau pos-pos kebutuhan sehingga pengeluaran 

menjadi jelas dan terencana. Masyarakat perlu untuk diperkenalkan dan diajarkan bagaimana 

mereka bisa melakukan sendiri perencanaan keuangan keluarga ini.  

 Peranan perempuan di dalam rumah tangga masa kini tidak hanya sekadar menjadi 

sosok yang mengasuh, mendidik anak-anak serta mengurus suami dan rumah.Perempuan juga 

memiliki peran dalam mengelola keuangan keluarganya.Jika pria merupakan kepala keluarga, 

maka perempuan merupakan leher yang menentukan ke mana arah kepala bergerak.Pada 

dasarnya perempuan lebih detil dalam mengurus keuangan keluarga. Oleh karena itu, di dalam 

rumah tangga, perempuan seringkali berperan sebagai “Mama Bos” yang memegang tanggung 

jawab mengelola keuangan keluarga.Pria sebagai suami boleh jadi pintar dalam hal memperoleh 

uang tetapi harus diimbangi dengan istri yang juga pandai mengatur uang sehingga kondisi 

keuangan keluarga tetap sehat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

berupaya memberikan pembelajaran kepada masyarakat melalui seminar dan pelatihan 

perencanaan keuangan keluarga ini. Sasaran pembelajaran adalah keluarga pra sejahtera di Desa 

Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Target sasaran ini dipilih berdasarkan 

observasi awal melalui tanya jawab dan mencari informasi tentang  kebutuhan masyarakat akan 

peningkatan kesejahteraan hidup yang lebih baik.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pentingnya pemahaman dalam Perencanaan Keuangan Keluarga dan kemampuan untuk 

mengimplementasikannya akan membantu masyarakat didalam menyelesaikan masalah 
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keuangan didalam keluarganya.Diharapkan dengan adanya pemahaman yang baik mengenai 

perencanaan keuangan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan anggota keluarga seperti 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, dan 

persiapan hidup di hari tua akan membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidup dan 

perekonomian keluarganya. 

Perencanaan adalah hal pertama yang harus dilakukan dalam mengatur keuangan 

keluarga.Adapun peranan para ibu dalam mengelola keuangan keluarga antara lain;  pertama, 

Mengatur keseimbangan cash flow, baik cash flow bulanan maupun tahunan. Langkah awalnya 

dengan cara mencatat penghasilan dan pengeluaran. Dengan memiliki pencatatan, akan 

diketahui jelas ke mana saja penghasilan terpakai, seberapa besar pengeluaran rutin dan pribadi 

serta cicilan utang (jika ada). Alokasikan pendapatan ke dalam pos-pos pengeluaran dengan 

bijak sehingga memiliki sisa. Cash flow yang sehat memiliki sisa minimal 10% yang dapat 

dialokasikan untuk tabungan atau investasi.Kedua, memiliki kemampuan menentukan skala 

prioritas, yaitu dapat membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang hanya sekadar 

keinginan (needs or wants). Hal ini dapat diimplementasikan dalam pengaturan pengeluaran 

rutin bulanan. Dahulukan apa saja yang benar-benar menjadi kebutuhan.Ketiga,mengalokasikan 

sisa cash flow untuk ditabung atau investasi. Sisa cash flow dapat ditabung untuk tujuan 

finansial jangka pendek (idealnya di bawah tiga tahun) atau diinvestasikan jika memiliki tujuan 

jangka menengah atau jangka panjang. Agar tidak ketinggalan dalam hal investasi, wanita dapat 

memanfaatkan berbagai akses informasi untuk menambah pengetahuannya.Dan yang keempat, 

cermat mengelola aset yang sudah dimiliki dan terus mengasah kemampuan untuk membuat 

aset tersebut berkembang dan menjadi optimal sesuai tujuan finansial keluarga. Hal ini bisa 

didapat melalui pengalaman anggota keluarga lainnya maupun orang lain yang sudah 

berpengalaman. 

 

Kerangka Konsep Pengabdian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka Pengabdian 
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TERCAPAI TARGET : 

1. Pemahamanatas Perencanaan Keuangan Keluarga 

2. Pemahaman tentang mengatur Keuangan Keluarga 

3. Mampu mengaplikasikan Perencanaan Keuangan keluarga 
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METODE 

Metode Pengabdian kepada Masyarakat 

Metode Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang akan diadakan ini menggunakan 

metode :SEMINAR dan PELATIHAN. Dalam kegiatan ini, dijelaskan mengenai pentingnya 

penerapan Perencanaan Keuangan Keluarga untuk membantu masyarakat meningkatkan 

kesejahteraan hidup dan perekonomian keluarganya. Praktek membuat perencanaan keuangan 

dengan contoh-contoh kasus yang sederhana. 

 

Populasi dan Sampel 

Masyarakat yang menjadi sasaran dari Pengabdian ini adalah para ibu dari kader PKK 

di Desa Tumpang, dimana kader merupakan wakil dari masing-masing RT dan RW sehingga 

kader akan dapat mengajarkan pada anggota PKK lainnya. Jumlah peserta sebanyak 40 orang, 

yang tersebar pada 3 dusun yang ada di desa Tumpang. 

 

HASIL  

Kegiatan pengabdian di desain dalam tiga tahapan, yaitu pemahaman, pengkapasitas 

dan pendayaan terhadap kader PKK sekaligus ibu-ibu dari keluarga prasejahtera yang ada di 

Desa Tumpang. Hasil akhir dari kegiatan ini nampak pada pemahaman dan kesadaran dari 

peserta terhadap arti pentingnya perencanaan keuangan keluarga. Peserta memiliki ketrampilan 

dalam merencanakan dan mengelola keuangan keluarga serta memiliki wawasan tentang 

alternatif pendapatan dengan memanfaatkan potensi lokal. Peserta terlihat begitu aktif dan 

antusias dalam mengikuti kegiatan ini, hal ini bisa dilihat dari respon peserta yang berupa 

tanggapan, pertanyaan bahkan permintaan  

 Kegiatan dilaksanakan pada hari selasa,  26 Mei 2016 di gedung serba guna Kantor 

Desa Tumpang. Peserta adalah kader PKK yang berasal dari utusan RT dan RW serta dusun 

yang berjumlah 40 orang. Kegiatan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama, adalah seminar 

tentang pentingnya peranan ibu-ibu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan 

melakukan perencanaan keuangan yang baik, dan mencari sumber-sumber pendapatan yang 

mungkin bisa dilakukan sebatas tidak mengganggu tugas utamanya sebagai istri dan ibu bagi 

anak-anaknya. Sesi kedua, adalah pelatihan membuat perencanaan keuangan sederhana. 

Pelatihan ini dilakukan dengan memberikan kasus-kasus sederhana kepada peserta dan 

kemuadian perserta akan melakukan perencanaan, mulai kebutuhan jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang, yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan, apakah keluarga 

perlu mencari tambahan pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Adapun jadual kegiatan dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Jadual Kegiatan 

Hari/ tanggal No M a t e r i Situasi Pelaksanaan 

Selasa, 26 Mei 

2016 

Jam 08.00-12.00 

1 Perencanaan dan 

pengelolaan 

keuangan keluarga 

Peserta sangat tertarik dan 

interaktif, banyak pertanyaan 

dan ingin mengetahui cara 

merencanakan dan mengelola 

keuangan keluarga 

Selasa, 26 Mei 

2016 

Jam 13.00-16.00 

2 Praktek: 

merencanakan dan 

mengelola keuangan 

keluarga 

Peserta memiliki ketrampilan 

merencanakan dan mengelola 

keuangan keluarga 

 

  Sebagai faktor pendukung pelaksanaan pengabdian adalah: 

1. Adanya dukungan dari Kepala desa dan ketua PKK untuk mengajak kader PKK ibu-

ibu dari keluarga prasejahtera untuk mengikuti seminar dan pelatihan  

2. Fasilitas ruangan dengan perangkat yang bagus dan memadai sehingga proses 

pelaksanaan berjalan dengan lancar. 

3. Minat peserta yang sangat tinggi sehingga membuat semangat kami, untuk 

menyampaikan materi semaksimal mungkin. 

4. Banyaknya pertanyaan dari peserta, sehingga menambah hidupnya suasana pelatihan. 

 

KESIMPULAN 

Dari pelaksanaan kegiatan ini, hasil yang diperoleh dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini, adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di desa Tumpang Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang, berlangsung dengan baik dan memuaskan kedua belah pihak. 

2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan mendapatkan respon yang sangat 

positif dari peserta. 

3. Pelaksanaan dinyatakan berhasil karena target indikator telah tercapai. 

4. Peserta termotivasi secara aktif karena nampak adanya antusias untuk memperhatikan 

dan selalu ingin tahu dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul. 
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5. Meningkatkan wawasan pada pengembangan cara dan konsep perencanaan keuangan 

dalam keluarga. 

 

SARAN 

1. Supaya ada suatu peningkatan pemahaman dari peserta, maka sangat perlu mengadakan 

hubungan yang rutin untuk kegiatan yang sejenis. 

2. Jika untuk lebih meningkatkan wawasan para peserta tentang perencanaan keuangan, 

sangat perlu adanya kegiatan yang berkelanjutan. 

3. Perlu ada pendampingan pada peserta untuk periode tertentu, supaya dapat dipastikan 

bahwa peserta telah benar-benar mampu membuat perencanaan keuangan dengan baik. 
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